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Tên Ban: Ban Thánh Nhạc 
 

Tiêuchí Nội dung Chúý 
1. Thànhphần BCS ban 
- Trưởng ban 
- Phó ban 
- Thư k ý 
- Thành viên cộng tác 
 

 
Jos. Lê Viết Giang 
Jos. Nguyễn Văn Cầu, Jos. Trần Xuân Luyện 
Mary. Nguyễn Thị Hà 
Anna Phạm thị Thùy Linh 
Giuse Mai Văn Huân 
 

 

5. Công việc đã tham gia, 
đóng góp cùng với cả 
Nhóm. 

- Phục vụ các thánh lễ tháng của nhóm 
- Tổ chức cuộc thi tiếng hát thánh ca lần thứ 2 
- Tập duyệt các tiết mục văn nghệ và hát lễ cho Thánh lễ Truyền 
Thống lần thứ XIII của nhóm 
 

 

6. Những điều đã làm 
được ( ưuđiểm).. 
 

Trong năm vừa qua BTN đã thành lập, gầy dựng, củng cố Ca đoàn 
Gabriel và đi vào hoạt động thống nhất và có tổ chức với số lượng 
thành viên đăng ký tới hiện tại là 50.  
Đã tạo cho anh chị em trong nhóm có một nơi để qui tụ, nâng cao 
khả năng phục vụ Thánh Nhạc giúp cho chất lượng các buổi hát lễ 
đã được tốt hơn. Thánh lễ được sốt sắng hơn. 
Tổ chức thành công cuộc thi Tiếng hát thánh ca lần thứ 2 thành 
công với qui mô rộng hơn để lại nhiều ấn tượng. 
Cùng với BCS nhóm tổ chức Lễ Truyền Thống lần thứ XIII thành 
công. 
 

 

7. Những thiếu sót nhận 
thấy: 

-Ban cán sự mới được thành lập còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm 
nên việc gắn bó với nhau chưa được tốt ảnh hưởng đến các việc 
chung của BTN và ca đoàn.  
-BCS vẫn chưa quan tâm được đến hết các thành viên  
Trong năm vừa qua tuy BTN đã thành lập được Ca đoàn Gabriel 
và đi vào hoạt động nhưng không đều và mất rất nhiều thành viên, 
số thành viên hoạt động khoảng 15-25.  
- BTN vẫn chưa có những hoạt động cụ thể và đích hướng của ca 
đoàn ngoài việc học hát lễ phục vụ cho nhóm.... 
 

 

 

 
“Ai thihànhThánh ý 

ThiênChúathìđượcmãimãitrườngtồn” 
 (2 Ga 17) 

 

 



8. Các biện pháp khắc 
phục, phương hướng 
hoạt động đề ra cho năm 
tiếp theo.. 
 

BCS của BTN sẽ tìm mọi cách để liên hệ với tất cả các thành viên 
đã từng tham gia vào ca đoàn mà nay không còn tham gia, đồng 
thời tiếp tục kêu gọi các bạn mới tham gia vào các công tác của 
Ban để cho các em cùng làm và từ đó đào tạo được một đội BCS 
mới để phục vụ cho nhóm trong những năm tiếp theo. 
-Sang năm tới BTN sẽ cố gắng liên hệ được địa điểm tập hát tại 
nhà thờ Hàng Bột để cho ACE có một nơi tập ổn định và thường 
xuyên hơn 
-Sẽ tổ chức cho các ace trong ca đoàn tập hát hàng tuần vào tối t6. 
Trong đó có 1 buổi tập hát để phục vụ cho thánh lễ tháng của 
nhóm còn lại 3 buổi sẽ tập cho ACE những bài hát hợp xướng và 
kèm theo đó là bổ xung nhạc lý, xướng âm, nâng cao trình độ cho 
các thành viên. 
-Sang năm tới để chuẩn bị cho chương trình Tiếng hát thánh ca lần 
thứ 3 BTN đã có kế hoạch lên kịch bản chương trình và toàn bộ 
công tác tổ chức cũng như qui mô vào tháng 2 và đến tháng 3 sẽ 
chính thức công bố và bắt đầu đi mời và phát động tới các đơn vị 
tham gia và cuộc thi sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 
 

 

9. Đóng góp cho Nhóm 
SVCG HảiHà. 

BCS nhóm nên làm việc theo một motip và coswj gắn kết chặt chẽ 
hơn giữa mọi người trong mỗi công việc dù lớn hay nhỏ. 
Những chương trình nên được đưa ra thật sớm để các ban, các 
quận chuẩn bị được tốt hơn. 
 

 

10. Ý kiến Hi vọng với sự nỗ lực của toàn thể ACE trong BCS BTN cùng 
toàn thể ACE trong nhóm thì mọi kế hoạch cũng như dự định của 
Ban sẽ thành công tốt đẹp. Qua đây thì BTN cũng xin gởi lời cám 
ơn tới toàn thể quí ân nhân, quí AC cựu trong một năm qua đã 
luôn ủng hộ và đồng hành cộng tác cùng với Ban để các chương 
trình mà Ban thực hiện được đánh giá cao và có chất lượng. 
Xin cảm ơn BCS nhóm đã giành cho BTN những sự ưu ái đặc biêt 
nhất , cảm ơn tới toàn thể ACE trong nhóm đã luôn đồng hành, 
ủng hộ và tham gia nhiệt tình cùng các công việc của Ban trong 
một năm qua, Nếu không có sự đồng hành và cộng tác của các bạn 
thì có lẽ các chương trình đó đã không có được sự thành công như 
bây giờ. 
 Nguyện xin Thiên Chúa là cha tình yêu tuôn đổ muôn vàn ơn lành 
trên ACE, chúc ACE một năm mới đầy Hồng Ân, một năm mới 
thật vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chân thành 
cảm ơn 
 

 

 
TM/BTN Trưởng Ban: Lê Viết Giang 


